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2010 קואכ ,' ישימח 28  םוי  יללכ  הירוגטקב  תכרעמ |  תאמ 

םייתואירב םידנרט  הרצי  בלהו  ףוגה  תואירבל  םרות  אירב  ןוזמש  הנבהה 
ול תוסחוימש  שדח  ןוזמ  לש  ומש  הלועו  ץצ  םוי  ידימ  םירקבל . תושדח 

םג רכומה  רוחשה  זרואה  לש  ורות  עיגה  תעכו  תואירבל . תובוט  תולוגס 
. ןיסב תורסיקה  רצחב  שומישב  היהש  ינפמ  תאז  רוסאה ,' זרואה   ' םשב

ץראב תורתוכל  הלע  לושיבה  רחאל  לגלגס  ןווג  לבקמש  רוחשה  זרואה 
National 2010-סנכב ה גצוהש  שדח  רקחמ  תואצות  תובקעב 

הז רקחמ  יפ  לע  . Meeting of the American Chemical Society
רשא תבוכרת  , anthocyanin גוסמ ןוצמח  ידגונ  ליכמ  רוחש  זרוא 

םייוצמה ולאל  המודב  בלה , תואירבל  תוליעומ  תונוכת  הל  תוסחוימ 
. רוחש לטפבו  תינמכואב 

לש יאלקחה  זכרמב  הנוזתה  יעדמל  הקלחמהמ  םירקוחה  ירבדל 
, הנאיזיאול תטיסרבינוא 

.E ןימטיוו םייתנוזת  םיביס  רתויו  רכוס  תוחפ  לש  ריחמב  ךא  תוינמכוא , ףכב  םייוצמה  ןוצמח  ידגונ  רתוי  ליכהל  ידכב  רוחש  זרוא  ףכב  יד 
ןטרס בל , תולחמב  םחלנ  אוה  יכ  עודיש   anthocyanin רישע ב – רוחשה  זרואה  רוחשה , לטפלו  תוינמכואל  המודב  יכ  םינעוט  םירקוחה 

(LDL  ) הכומנ תופיפצב  ןיאטורפופילה  תומר  תא  דירוהל  םילוכי  ולא  ןוצמח  ידגונ  םירמוח  יכ  וארה  םירקחמ  רפסמ  תורחא . תובר  תולחמו 
". ערה  " לורטסלוכה – 

ברקב ןוצמחה  ידגונ  תכירצ  תאלעהל  הלוזו  הטושפ  ךרד  תווהל  היושע  רוחש  זרוא  לש  הכירצש  איה  רקחמה  תואצות  לש  תועמשמה 
תונוזמ לש  רוצי  יווקל  רוחש  זרוא  לש  הפסוה  תועצמאב  ןהו  תישיא  הכירצ  תועצמאב  ןה  בלה , תואירב  לע  הרימשלו  תיללכה  הייסולכואה 

. תויגועו תוגוע  וא  תואקשמ  רקוב , ינגד  ומכ  

םירקוחה םיעיבצמ  וילע  ירקחמה  אצממהש  תאצומ  תיגולוימדיפאו  תואירב   יתוריש  יבכמב  תינילק  תינטאיד  רדא , - תליא לגיס  ד"ר 
ןוכנ תינש –  אשונב . םיפסונ  םירקחמ  לע  ונל  עודי  אלו  ןושאר  רקחמ  הז  תישאר , : " לבגומ ולש  ינילקה  םושייה  עגרכ  לבא  ןיינעמ  אוה 

תואצותה תא  רבחלמ  רהזיהל  ךירצ  הז , םע  דחי  בל . תולחמ  דגנכ  ןגמכ  בשחנ  הזו   LDL ןוצמח םידירומ  ןוזמב  םיטנדיסקואיטנאש 
ץלאנ בל . תאולחת  דירומ  ןכא  אוהש  החכוה  ונל  ןיא  ןיידעו  ץראב  בחרנ  שומישב  ונניאש  ןוזמ  רוחש , זרוא  לע  דדוב  רקחמ  והז  ןטושפכ :

". בלה תואירבל  םרות  יתנוזתה  וכרע  ןכאש  אדוול  ידכ  םיפסונ  םירקחמל  ןיתמהל 
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